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ا ألصل:ﺇﻧﺠﻠﻴزي
لﻠعمل

جمﻠس مندويب
احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
أأﻧطالﻴا ،تركﻴا
 10ـ  11ﻧومفرب 2017

تقرير الﻠﺠنة املشرتكة املعنﻴة بصندوق الإمرباطورة شوكن

وثﻴقة من اإعداد

الﻠﺠنة املشرتكة املعنﻴة بصندوق الإمرباطورة شوكن
جنﻴف ،سبمترب 2017
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تقرير الﻠﺠنة املشرتكة املعنﻴة بصندوق الإمرباطورة شوكن 2017-2015
 -1مقدمة
لقد ُأنشئ صندوق الإمرباطورة شوكن يف عام  1912حني تربعت صاحبة اجلالةل الإمرباطورة شوكن مببﻠغ  100أألف ين ايابين و أأنشأأت
صندوق ًا دولﻴ ًا لزايدة أأنشطة اكفة امجلعﻴات الوطنﻴة وقت السمل ،وتوس ﻴع ﻧطاق ادلور اذلي يضطﻠع به الصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
لﻴتجاوز أأنشطته وقت احلرب.
ويف عام  ،1934قدمت صاحبة اجلالةل الإمرباطورة كوجون ،وصاحبة اجلالةل الإمرباطورة ا ألم تميﻴه ،اإمرباطورة الﻴاابن السابقة ،هبة
اثﻧﻴة ،لرتتفع قمية الصندوق اإىل  200أألف ين ايابين.
وبفضل الإسهامات الكرمية اليت قدمهتا ا ألرسة املالكة الﻴاابﻧﻴة ومجعﻴة الصﻠﻴب ا ألمحر الﻴاابين عىل مر الس نني ،أأخذت قمية ر أأس مال
الصندوق تزتايد ابس مترار .ويبﻠغ حىت الآن (يوﻧﻴو  )2017اإجاميل ر أأس مال الصندوق  16.225.287فرﻧك سويرسي.
ويعمل الصندوق كصندوق لﻠهبات حيث يوزع منح ًا س نوية لتنفيذ مشاريع امجلعﻴات الوطنﻴة اليت تسهم يف تمنﻴهتا.
والغرض من الصندوق هو دمع أأنشطة امجلعﻴات الوطنﻴة وقت السمل يف جمالت التأأهب لﻠكوارث ،والصحة ،والش باب ،والتربع ابدلم،
والإسعافات ا ألولﻴة ،والإﻧقاذ ،والرفاه الاجامتعي ،ونرش املثل العﻠﻴا الإنساﻧﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
ويف  11أأبريل من لك عام ،وهو الﻴوم املوافق ذلكرى وفاة الإمرباطورة ،تعﻠن الﻠﺠنة املشرتكة ختصﻴص منح لﻠﺠمعﻴات الوطنﻴة .ويتﻠقى
الصندوق ما يقرب من  30طﻠب ًا لك عام .وهتدف الﻠﺠنة املشرتكة اإىل توزيع  300أألف فرﻧك سويرسي س نو ًاي عىل امجلعﻴات الوطنﻴة.
وتواصل الﻠﺠنة التشديد عىل أأمهﻴة جودة ﻧوعﻴة الطﻠبات وتقدميها بشلك جيد حبﻴث تعزز اس تدامة املشاريع وتكون متسقة مع معايري
الصندوق و أأﻧظمته .وتشﺠع الﻠﺠنة املشرتكة امجلعﻴات الوطنﻴة عىل تتواصل مع البدل املعين ومع الوفود ا إلقﻠميﻴة لالحتاد ادلويل والﻠﺠنة
ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر لتحظى ابدلمع الالزم دلى اإعداد طﻠباهتا.

 -2الﻠﺠنة املشرتكة
تتوىل اإدارة الصندوق الﻠﺠنة املشرتكة املعنﻴة بصندوق الإمرباطورة شوكن ،ويه اليت تقرر ختصﻴص املنح س نو ًاي وترشف عىل الإدارة
املالﻴة لﻠصندوق.
وتواصل الﻠﺠنة املشرتكة الاجامتع س نو ًاي حتت رئاسة الﻠﺠنة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر ،وبدمع من ا ألماﻧة ،ويتوىل همام اإدارهتا الﻴومية
الاحتاد ادلويل .وير أأس الﻠﺠنة املشرتكة الس ﻴد ميﻠكيور دي مورات .ويضم ا ألعضاء الآخرون لﻠﺠنة الس ﻴد روجيه بريك والس ﻴد أأﻧدرو
رزق من الاحتاد ادلويل ،والس ﻴد اإمياﻧﻴول س يت ،والس ﻴدة كريس تني زاﻧﻴنييت من الﻠﺠنة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر .ويضطﻠع مبهمة أأماﻧة
الﻠﺠنة املشرتكة الفريق املعين ابلبتاكر العاملي ،اذلي ير أأسه الس ﻴد شون هازدلين.
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 -3الوضع املايل لﻠصندوق
بﻠغت قمية الصندوق يف  1أأغسطس  16.3 2017مﻠﻴون فرﻧك سويرسي .وبﻠغت القمية الإجاملﻴة لفوائد الإيرادات واملاكسب الصافية
املتأأتﻴة من الاستامثرات  143.401فرﻧك سويرسي يف عام  2015و  481.489فرﻧك سويرسي يف عام .2016

 -4تقارير عن املنح اخملصصة يف عايم  2014و2015
يف عام  ،2014خصصت منح للك من أأيرلندا وجزر القمر وش ﻴيل ورصبﻴا ومرص وهندوراس .وفامي ييل ﻧبذ عن املشاريع اخملتارة:
• أأيرلندا :س ﻴﺠري توس ﻴع ﻧطاق برانمج الصحة والإسعافات ا ألولﻴة عىل مس توى اجملمتع احمليل لميتد اإىل جسن لميرييك؛
• جزر القمر :دمع تعبئة املتطوعني عىل ﻧطاق البدل ( عرب ثالث جزر) ،عن طريق تدريب قادة ومنسقي الش باب لإنشاء ﻧوادي
ش باب حمﻠﻴة وتنظمي أأنشطة ش بابﻴة قادرة عىل الاس مترار ابجلهود اذلاتﻴة.
• ش ﻴيل :التعاون مع املراكز املهنﻴة واملوظفني لبناء همارات ا ألشخاص ذوي الإعاقة عن طريق اإنشاء خدمات لتقدمي الطعام
مدرة لدلخل؛
• رصبﻴ ًا :تدريب معﻠمي املتطوعني من الصﻠﻴب ا ألمحر يف  20مقاطعة من أأجل تنظمي اجامتعات وحﻠقات معل تفاعﻠﻴة يف عدة
مراحل بدء ًا من دور رايض ا ألطفال وحىت املدارس الثاﻧوية ،وذكل ملنع ا ألطفال من أأن يصبحوا حضااي لالجتار ابلبرش؛
• مرص :هيدف املرشوع اإىل تدريب املتطوعني يف مرص عىل اس تخدام لغة الإشارة وتقدمي التدريب عىل الإسعافات ا ألولﻴة اإىل
ا ألشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبمك.
• هندوراس :زايدة الآاثر املرجوة فامي بني الفئات املس تضعفة عن طريق تعزيز احرتام الكرامة الإنساﻧﻴة وتغﻴري السﻠوك هبدف
احلد من عوامل اخلطر بني الفئات املس تضعفة من الش باب.
أأمثةل من الإجنازات اليت متت من خالل املشاريع:
• جرى تدريب  264متطوع ًا يف جمالت التعمل من ا ألقران ،والقيادة ،واملعايري التعﻠميﻴة ،والوصول الآمن ،واملدارس الآمنة،
والصحة اجلنس ﻴة والإجنابﻴة ،والوقاية من اخملدرات ،من خالل الصﻠﻴب ا ألمحر الهندورايس وذكل لﻠحد من عنف الش باب؛
• جرى متديد برانمج متطوعي الصﻠﻴب ا ألمحر ا أليرلندي اخلاص ابلسﺠناء ليشمل جسنني اإضافيني ،و أأصبح الآن مدرج ًا بنجاح
يف أأنشطة الرعاية الصحﻴة والتعﻠمي داخل السﺠون؛
• ﻧفذ بنجاح مرشوع وطين ملاكحفة الاجتار من خالل الصﻠﻴب ا ألمحر الرصيب ،حيث جرى تدريب  100من معﻠمي الش باب
يف  35فرع ًا حمﻠﻴ ًا من الفروع اليت تس هتدف ا ألطفال والش باب.
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ويف عام  ،2015خصصت منح ملشاريع يف لك من تميور ليش يت واجلبل ا ألسود والر أأس ا ألخرض وسورينام وكوس تارياك ولوس
ومودلوفا وﻧﻴجرياي .وفامي ييل ﻧبذ عن املشاريع اليت حظﻴت ابدلمع:
• تميور ليش يت :دمع الصﻠﻴب ا ألمحر يف تميور ليش يت لبناء منظمة مس تدامة عن طريق تمنﻴة مجع ا ألموال؛
• اجلبل ا ألسود :مساعدة الصﻠﻴب ا ألمحر يف اجلبل ا ألسود عىل تعزيز براجمه لتقدمي ادلمع النفيس عقب وقوع الكوارث؛
• الر أأس ا ألخرض :دمع ا ألطفال الصغار املترضرين من جراء اﻧفجار براكن فوغو من خالل مجعﻴة الصﻠﻴب ا ألمحر يف
الر أأس ا ألخرض؛
• سورينام :دمع برانمج سالمة الطرق اذلي وضعه الصﻠﻴب ا ألمحر السورينايم؛
• كوس تارياك :تعزيز التمنﻴة اجملمتعﻴة وتقويهتا يف ترياسيس ،مع الرتكزي عىل تمنﻴة املهارات الاجامتعﻴة لﻠش باب والتدريب
اجملمتعي يف جمال الصحة من خالل الصﻠﻴب ا ألمحر يف كوس تارياك؛
• لوس :التدريب يف جمال الإسعافات ا ألولﻴة وتطوير اس تجابة س ﻴارات الإسعاف يف حالت الطوارئ من خالل
الصﻠﻴب ا ألمحر يف لوس؛
• مودلوفا :دمع مجعﻴة الصﻠﻴب ا ألمحر يف مودلوفا بشأأن الربامج اليت تركز عىل منع العنف ضد ا ألطفال؛
• ﻧﻴجرياي :العمل مع الصﻠﻴب ا ألمحر النﻴجريي لتقدمي الإسعافات ا ألولﻴة لﻠمﺠمتعات املعرضة حلوادث املرور.

 -5خمصصات املنح يف عايم 2017-2016
خالل عايم  2016و ،2017وزع صندوق الإمرباطور شوكن منح ًا بﻠغت قميهتا الإجاملﻴة  582.546فرﻧك سويرسي عىل  19مجعﻴة
وطنﻴة يف س ﻴاق جولتني (وهام جوةل التوزيع اخلامسة والتسعون وجوةل التوزيع السادسة والتسعون) وذكل عىل النحو املفصل أأدانه:
جوةل التوزيع اخلامسة والتسعون2016-
املنطقة/امجلعﻴة الوطنﻴة

الربانمج/املرشوع

قمية املنحة اخملصصة ابلفرﻧك السويرسي

منطقة أأفريقيا
غابون

تشغﻴل املتطوعني من خالل برانمج جممتعي 13.747
لﻠصحة والإسعافات ا ألولﻴة لتحسني
حصول ساكن الريف عىل الرعاية الصحﻴة
يف  5مقاطعات.

كﻴنيا

دمع مشاركة الش باب يف اختاذ القرار عن 27.608
طريق تعزيز فهم دور جلان الش باب
ومسؤولﻴهتا ومتكيهنا من الاضطالع بدور
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أأكرث فعالﻴة وجدوى يف الصﻠﻴب ا ألمحر
الكيين
منطقة ا ألمريكتني
اإكوادور

تنظمي محةل لﻠوقاية من ا ألمراض املنقوةل 28.840
ابلتصال اجلنيس فامي بني الش باب من
طالب اجلامعات يف مدينيت كﻴتو
وغواايكﻴل.

ابراغاوي

برانمج "اإبداع املزيد مع ًا" :حتسني القدرات 27.010
التنظميﻴة والإدارية لﻠمتطوعني الش باب عن
طريق تدريهبم عىل مس توى الفروع
ومس توى الفروع الثاﻧوية.

كولومبﻴا

احلد من خماطر الكوارث الطبﻴعﻴة عن 29.940
طريق بناء القدرة عىل الصمود والتكيف مع
تغري املناخ يف  14جممتع حميل مترضر من
ظاهرة النﻴنيو
منطقة أأورواب

أألباﻧﻴا

تعزيز القمي الإنساﻧﻴة يف اجملمتع ا أللباين عن 17.281
طريق زايدة املعرفة بشأأن الصﻠﻴب ا ألمحر
وحشد الش باب ابعتبارمه قادرين عىل
التواصل مع اجملمتع.
منطقة أآس ﻴا-احملﻴط الهادئ

ساموا

معاجلة ضعف اجملمتعات احملﻠﻴة يف جمالت 29.998
الصحة ،وس بل املعيشة ،والرفاه
الاجامتعي ،واحلد من تأأثري تغري املناخ،
عن طريق برامج اإذاكء الوعي ،واستيعاب
العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ،وتعزيز
الاحتواء الاجامتعي  ،وثقافة ﻧبذ العنف
ونرش السالم.
*رفضت امجلعﻴة الوطنﻴة املنحة بسبب عدم
القدرة عىل تنفيذ املرشوع

مالزياي

تعزيز قدرة مجعﻴة الهالل ا ألمحر املالزيي يف 28.290
جمال التأأهب حلالت الطوارئ والاس تجابة
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لها عن طريق تدريب مجموعة لالﻧتشار
الرسيع وعن طريق رشاء املعدات املناس بة
موﻧغولﻴا

الوقاية من احلوادث املزنلﻴة واحلد من 31.850
خماطر الكوارث ،ابلرتكزي عىل أأرس
الش باب و أأطفاهلم.
منطقة الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا

املغرب

تﻠبﻴة الاحتﻴاجات ا ألساس ﻴة لﻠمرشدين 23.936
والإسهام يف احتواهئم الاجامتعي عن طريق
تزويد مركز الهالل ا ألمحر ابملعدات
الالزمة لس تضافهتم.

القمية الإجاملﻴة لعام 2016

258.500

جوةل التوزيع السادسة والتسعون2017 -
املنطقة/امجلعﻴة الوطنﻴة

الربانمج/املرشوع

قمية املنحة اخملصصة ابلفرﻧك السويرسي

منطقة أأفريقيا
تشاد

تعزيز القدرة عىل الصمود من خالل هنج 19.574
"اندي ا ألهمات" يف ضوايح مدينة جنامينا.

توغو

حشد أأوساط الش باب لتعزيز التربع ابدلم 27.964
يف توغو.

سوازيالﻧد

توفري خدمات املاء والرصف الصحي يف 27.431
اجملمتعات احملﻠﻴة املترضرة من اجلفاف

غﻴنيا

مرشوع لالس تفادة من اخلربات العمﻠﻴة 30.000
لﻠصﻠﻴب ا ألمحر الغﻴين يف ماكحفة وابء
فريوس الإيبول يف غﻴنيا.
منطقة ا ألمريكتني

ا ألرجنتني

اإنشاء منصة إلدارة دورة الإسعافات ا ألولﻴة 28.380

أأﻧتيغوا وبربودا

اإعادة تشييد ا ألساس :توس ﻴع ﻧطاق امجلعﻴة 23.723
الوطنﻴة وتعزيز العالقات مع اجملمتع احمليل
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وتقويهتا
الزتام متطوعي اجملمتع احمليل ملساعدة البالغني 22.264
الأكرب س ن ًا لتعزيز احلﻴاة النشطة والمتتع
بصحة جيدة مع تقدم العمر وختفيف العزةل
والوحدة

ﻧﻴاكراغوا

منطقة أآس ﻴا-احملﻴط الهادئ
الفﻠبني

برانمج تطوع  143يف الصﻠﻴب ا ألمحر26.670 :
تمنﻴة املتطوع من أأجل بناء القدرة اجملمتعﻴة
عىل الصمود

مكبوداي

أأنشطة ش باب الصﻠﻴب ا ألمحر المكبودي 25.093
بشأأن احتواء ا ألشخاص ذوي الإعاقة
وتعزيز سالمة الطرق
منطقة أأورواب

جورجيا

ممارسة الش باب لﻠمواطنة الفعاةل

قريغزيس تان

تعزيز السﻠوك السﻠمي فامي بني املشاة 20.265
والسائقني

كرواتﻴا

تقدمي قرض بدون فوائد لتوفري املساعدات 22.522
الطبﻴة و أأهجزة جراحة العظام

28.210

منطقة الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا
نرش القمي واملبادئ الإنساﻧﻴة

لبنان
القمية الإجاملﻴة لعام 2017

27.950
324.046
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